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Motto: 

„En manus insignem ramum quae porrigit ultro, 
Munus Amicitiae, Pacis & indicium.”1 

 
 
 

„Képek mindig képekből születnek.” Ezzel a rövid mondattal summázta számunkra Bán 
András tanár úr Gombrich ártatlan tekintetről szóló gondolatmenetét a vizuális antropológiába 
bevezető, miskolci egyetemi előadásainak egyikén. Ez a rövid mondat, s a mögötte álló 
gondolatmenet, az általa generált szemináriumi és személyes beszélgetések azóta is számos 
ponton bizonyultak meghatározónak abban, ahogy kutatóként a képekhez nyúlok. Így azután 
teljesen egyértelmű volt számomra, hogy a jelen kötetben is egy kép „genealógiájával” 
foglalkozó szöveggel próbálom kifejezni Tanár úr iránti tiszteletemet.  
 A kiválasztott kép a saját vizuális környezetemből származik. Református vallásos 
neveltetésemben sajátos szerepet játszott egy 19. század végi népszerű nyomat, mely „A 
széles és a keskeny út” címet viselte (1. kép). Szerepének sajátossága abban állt, hogy – alább 
részletezett – rendeltetésével ellentétben soha senki sem beszélt róla, soha senki nem fejtette 
ki a kép alapján számomra az üdvösség útját. Ám a kép folyamatosan jelen volt abban a 
térben, mely vallási szocializációm meghatározó színtere volt: egészen kicsi gyermekkorom 
óta úgy emlékszem rá, mint ami kicsit ferdén, kicsit elkoszolódva ott lógott a makó-újvárosi 
református gyülekezet egyik közösségi helysége, az úgynevezett „kisterem” hengerelt falán, 
rögtön a bejárattal szemben, a terem szakrális középpontját jelentő úrasztala mellett álló  
harmónium fölött. A kisterem alapjában véve kétfajta közösséget szolgált ki. Egyfelől ez volt 
a színhelye a közösség „belső körei” számára tartott „alkalmaknak”. Itt tartották az ún. 
bibliaórákat, vagyis azokat a hétköznapi vallásos összejöveteleket, melyekre a gyülekezet 
egyháziasan vallásos rétegéből is a leginkább elkötelezett, és munkarendje miatt leginkább 
ráérő tagjai jártak. Ez volt a színhelye a gyülekezet másik belső körét jelentő ifjúsági csoport 
összejöveteleinek is. Másfelől ez volt a kitüntetett színtere a valási-felekezeti szocializáció 
alkalmainak. Itt tartották vasárnap reggelenként a gyermek-istentiszteleteket, és a gyülekezet 
felnőtt közösségébe való beavatásként elgondolható, konfirmációra felkészítő oktatásnak is ez 
a terem adott helyet.  

A kép feliratainak köszönhetően első látásra szinte „tálcán kínálja” saját jelentését. 
Címe, „A széles és a keskeny út” Máté evangéliumának egy locusára, a 7. fejezet 13-14. 
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verseire utal, melyeket a kép alatt el is olvashatunk. A szöveg Jézus tanítását idézi: „Menjetek 
be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a kárhozatba visz, és sokan 
vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és 
kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” Ez a jézusi felszólítás a keresztyén hittérítés egyik 
központi üzenetévé vált, s ennek az üzenetnek a vizuális kifejtése révén e kép is a hittérítés 
eszközeként funkcionált. A „széles” és a „keskeny” út részletezése pedig mindkét fent említett 
– a makói kisteremben éppúgy, mint a legtöbb vallási közösségben megtalálható – 
közösségtípushoz illik, hiszen a véget felmutatva nem csupán arra szólítja fel a nézőt, hogy 
válasszon a két út között, hanem a megrajzolt jelenetek szimbolikus értelmezésén keresztül a 
keskeny úton járók számára is alkalmat ad az önvizsgálatra, hogy valóban a keskeny úton 
járnak-e.  

Jóllehet magyarországi terjesztésének kezdeteire vonatkozóan eddig nem sikerült 
pontos adatokra bukkannom, úgy tűnik, hogy a kép az első világháború után már roppant 
népszerűségnek örvendett nálunk is, számos – első sorban, de nem kizárólag protestáns – 
háztartásban megtalálható volt, és több kiadást is megért2. Éppen ezért zavarba ejtő az az 
idegenség, ami a belőle árad. Bár magyarul szól, de lényegében egyetlen olyan motívuma 
sincsen, ami a korszak magyar kultúrájához köthető volna. A kép „nem magyarországi 
viszonyokat tükröz […] városiasabb, polgárosultabb hívő réteget céloz meg. A gótikus 
templom, a gyülekezeti ház és a vasárnapi iskola háza amerikai, nyugat-európai háttérre 
mutat”3 s szintén erre utalnak a viseletek, kivált a katonai egyenruhák. Azt, hogy ki 
„fordította” a kép bibliai idézeteit magyarra, nem nagyon lehet tudni – a szöveg alapjában 
véve az ún. revideált Károli fordítást követi, az viszont bizonyosnak tűnik, hogy német 
területről érkezett Magyarországra.4  

A kép eredetére, hatástörténetére és értelmezésére vonatkozóan nagyon kevés anyag 
áll rendelkezésünkre.  

Történetére vonatkozóan az alapvető forrást Gawin Kirkham prédikátornak a kép 
általa elkészített angol változatához (The Broad and the Narrow Way) írott könyvecskéje 
jelenti, melyben nem csupán a kép üzenetét fejtette ki, hanem megírta keletkezésének és „az 
angolul beszélő világba” történt áthozatalának történetét is.5 Kirkham az 1853-ban alapított 
Open-Air Mission utcai evangélizátora, s egy ideig titkára is volt. Őt tartják – az úttörő John 
Wesley után – e műfaj első jelentős képviselőjének, és az utcai prédikálásról, hittérítésről írt 
kézikönyvét6 a mai napig iránymutatóként kezelik a különböző missziós csoportok. A kép 
sikertörténete szorosan összefügg Kirkham munkásságával. Mint arról könyvében beszámol7, 
1868-ban Amszterdamban járva egy könyvkereskedő kirakatában látta meg a holland nyelvű 
plakátot, ami rögtön megragadta a képzeletét. A megvásárolt példányt Angliába hazatérve 
megmutatta munkatársainak, és egy ott tanuló holland diák, Frederick Emmighausen 
segítségével rögtön elkészítették angol változatát. Ez a változat természetesen nem csupán 
nyelvében volt más. Kirkham ragaszkodott a holland eredetihez, de saját bevallása szerint a 
viseletek és az épületek „honosítása” mellett számos olyan elemet is felvett a képre, melyek 
mögött a korabeli angol közélet aktuális történései húzódtak meg. Kevéssel később Kirkham 
megbízott egy díszletfestőt, bizonyos Henry Bevist a kép felnagyított változatának 
elkészítésével. Az elkészült olajkép mintegy 2,7 méter széles és 3,6 méter magas lett, s külön 
megvilágító berendezést is kapott. Kirkham ezzel a képpel járta London, s a többi angliai 
nagyváros utcáit, és élete során több, mint 1100 alkalommal próbálta meggyőzni hallgatóit, 
hogy lépjenek be a szoros kapun és járjanak a keskeny úton. Ebben mindig volt egy 
segítőtársa is, aki a megvilágított képen egy pálcával mutatott rá azokra a motívumokra, 
melyekről a szónok éppen beszélt. A kép így összeforrt Kirkham nevével, ez volt az ő 
„tanulságos és módfelett érdekes”, vagy egyszerűen csak „különös holland képe”, így beszélt 
róla ő is, és később így emlékeztek rá a nekrológokban.8 Kirkham azonban nem csupán 
prédikációkhoz használta a képet. Előbb 4000 példányt hozatott Hollandiából, majd a Morgan 
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& Scott kiadónál 1883-ban megjelentette az addigra véglegesített angol változatot 48x60 cm-
es, előbb fekete-fehér, majd színezett litográfiaként. Öt év alatt ebből 50.000 példányt adtak 
el, s a kép a Brit Birodalom minden tájára eljutott. A litográfia kicsinyített, fekete-fehér 
változata végül rákerült Kirkham magyarázatos könyvecskéjének borítójára is, melyből a 
szerző életében legalább100.000 példány került az olvasókhoz. Bár általa vált világhírűvé, a 
kép Kirkham számára is talált kincs volt. Magyarázatos könyvecskéjében meg is írta, hogy a 
kép Hollandiába is Németországból, Stuttgartból került. Alkotója Charlotte Reihlen (1805-
1868), egy stuttgarti kereskedő felesége, később lutheránus diakonissza, a stuttgarti 
Diakonissza-intézet társalapítója volt. Az ő gyermekeivel való beszélgetés alapján Kirkham 
szerint a kép a pietista kegyességű asszony utolsó éveiben – 1862 körül – készült, 
kimondottan azzal a céllal, hogy az intézetben az oktató-nevelő munkában használják, s hogy 
nyomtatásban terjesszék. A Reihlen asszony által megálmodott konstrukciót egy bizonyos 
Schacher úr formálta – több vázlatos rajz után végül – olajképpé. Úgy tűnik azonban, hogy a 
koncepció nem kizárólag Reihlen asszony alkotása, hanem voltak bizonyos előzményei. Fia 
emlékezett ugyanis gyermekkorából egy azonos címet viselő (Der Breite und der Schmale 
Weg) metszetre, ami lakásuk falán függött, lánya pedig arra, hogy érdekesség gyanánt 
mutattak egy régi képet édesanyjának, aki annak alapján készítette el a saját változatát. 
Reihlen asszony képét végül a Német Evangéliumi Társaság adta ki. Egy példány eljutott egy 
Jonkheer A. M. C. van Asch van Wijck nevű utrechti bíróhoz, aki továbbadta annak a 
könyvkereskedőnek, akinek kirakatában Kirkham a képet annak idején meglátta, s aki a 
holland változatot elkészítette és 10.000 példányban kiadta.  

Jóllehet tehát a kép viszonylag nagy példányszámban jelent meg, s a Kirkham sikerén 
felbuzduló misszionáriusoknak köszönhetően Svédországtól9 Kínáig10 nagyon gyorsan a 
világ különböző tájaira eljutott, hatástörténete mindmáig jórészt feltáratlan. Birgit Meyer11 
alapvetően a Ghánában térítő neoprotestáns felekezetek vizuális reprezentációinak 
összefüggésében ír az általunk elemzett kép Amerikai Egyesült Államokban megjelent 
kiadásának az ott végbement ún. „nagy ébredés” (Great Awakening) második és harmadik 
hullámában játszott szerepéről. Kirkham már ismertetett módszerét visszhangzó megállapítása 
szerint a „Széles és a keskeny út” néven megjelent litográfiák olyan didaktikus eszközként 
szolgáltak a prédikátorok kezében, melyek segítségével a kortárs mindennapi élet világát az 
üdvösség-kárhozat kontrasztjára épülő bibliaértelmezésük perspektívájába tudták vonni. 
Isabel Hofmeyr a képet allegorikus tájképként értelmezve lényegében hasonló következtetésre 
jut. Mint írja: a misszionáriusok a képet bemutatva arra hívták az érdeklődőket, hogy 
helyezzék el magukat ebben a tájképben s úgy gondoljanak a – számukra idegen – vallásra, 
mint egy olyan tájra, amin az ember végigsétálhat. Ezzel együtt arra is felszólították őket, 
hogy a jó és gonosz kétpólusú világában úgy helyezzék el magukat, mint akik egy 
meghatározott cél felé tartanak, s végül a képen elfoglalt helyüket a keskeny úthoz mért 
távolságuk összefüggésében értékeljék.12 Hofmeyr elemzésének középpontjában a The Broad 
and the Narrow Way és John Bunyan A zarándok útja című művének egy, a 20. század elején 
élt lesothoi novellista, Thomas Mofolo művében megjelenő parafrázisai állnak, s ezeken 
keresztül mutatja be az allegorikus tájképek identitásformáló szerepét. Mofolo művében 
ugyanis megtartja a kép és – a vele egyébként is szoros kapcsolatot mutató – zarándokregény 
alapvető szerkezetét, de a szereplőket és a problémákat a saját kultúrájából meríti. Az elemzés 
végkövetkeztetése szerint a tájkép és a narráció együtt képes felmutatni egy afrikai keresztyén 
identitásmintát, illetve a helyi kultúra és a keresztyén hit konfliktusainak egy lehetséges 
megoldását, s bár Hofmeyr ennek lehetőségével nem foglalkozik, de következtetése a kép 
különböző kultúrákhoz igazított változatainak értelmezéséhez is kiindulópontként szolgálhat. 
Az előző két szöveggel ellentétben Eric M. Sighsworth a képet nem egy idegen kultúrában 
vizsgálja, hanem abban a viktoriánus brit kontextusban, melyben „felemelkedése” végbement, 
s ennek a kultúrának egy kiemelkedő médiumát véli felfedezni benne.13 Ezek az 
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interpretációk végül is egy irányba mutatnak: a képeken látható helyszínek, tevékenységek és 
figurák elnevezéseiken és a hozzájuk társított, magyarázó bibliai igehelyeken keresztül 
allegorikus jelentést kaptak. Miután a képek referenciális bázisát készítésük idején a világ 
tényleges, érzéki tapasztalata adta, a „kép ereje” leginkább abban állt, hogy ezekbe az 
allegóriákba be tudták olvasztani a nézők-hallgatók életét is. A képen sétáló, lovagló, 
iddogáló, táncoló, veszekedő, kirabolt vagy épp raboló alakok számukra – velünk ellentétben 
– nem metaforák voltak, hanem ők maguk. A képeknek erre a funkciójára utal az is, hogy a 
különböző nyelvű kiadásokban – ahogyan később az indiai vagy kínai kiadásokban, vagy 
napjaink parafrázisaiban is – a széles és keskeny útra jellemző tevékenységeket, illetve 
viseleteket az aktuális helyi életmód szerint fogalmazták át. (Ezért is meglepő, hogy 
népszerűsége ellenére a képnek nem született olyan parafrázisa, melyet a magyar viszonyokra 
alkalmaztak volna.) 

A kép ikonográfiájával talán legrészletesebben Szigeti Jenő foglalkozik, aki A széles 
és a keskeny út képét a 19. századi szabadegyházak, kivált az Ellen G. White profétikus 
bibliaértelmezését követő Hetednapi Adventista Egyház történetének összefüggéseibe állítva 
vizsgálja. Szigeti nem a kép történetét írja meg, hanem a képeknek egy olyan családját vázolja 
fel, melyek véleménye szerint valamennyien egy közös ősre, idősb Lucas Cranach – 
középkori mintákon alapuló – A törvény és az evangélium (vagy A bűneset és a megváltás) 
címmel (többféle verzióban és technikával megformált) kompozíciójára vezethetők vissza. (2. 
kép) Az egymással összefüggésbe hozott képeket (1, 2, valamint 3. és 5. kép) egyértelmű 
különbségeik ellenére hasonló szimbolikájuk mellett a Cranachnál is megtalálható 
alapprobléma, a kárhozat és az üdvösség útjának a lutheri reformáció alapgondolatait 
szemléltető, didaktikus szembeállítása köti össze. Cranach mellett e képek hátterében ő is 
rámutat Bunyan zarándokregényének, illetve az annak nyomán létrejött „lelki kalauz” 
műfajának hatására. Ezek a művek arra próbálták rávezetni az olvasót, hogy számára „az Isten 
terve nem adott, hanem meg kell keresni, és az életet ennek szellemében kell megszervezni. 
Az élet nem egyéb, mint folytonos keresés, utazás […] és ennek megfelelően a célirányos 
gondolkodásnak, a racionalitásnak olyan szerkezetébe zárták a világ mind megannyi 
jelenségét, ami korábban elképzelhetetlen volt…”.14 Ebben az összefüggésben az általa 
bemutatott képek szinte térképként szolgálnak ehhez az utazáshoz. Szigetit azonban első 
sorban az adventista teológia formálódásához szorosan kötődő, az üdvösség útját szemléltető 
kép (l. 3. kép) létrejöttének története, a kép kompozíciójának az adventista tanítás fejlődésével 
összefüggő változása (l. 4. kép) foglalkoztatja15, és A széles és a keskeny utat ábrázoló képet 
csak ennek egy kései változataként értelmezi. Minthogy azonban az általa felvázolt képcsalád 
tagjain látható ikonográfiai közhelyeknek beláthatatlan a története, s „példák százaival lehetne 
szaporítani azoknak a rejtett forrásoknak a számát”16 amelyekből az alkotók merítettek, s 
ráadásul őt nem is e gyökerek, hanem a 19. századi használatuk érdekli, ezek részletesebb 
elemzésére nem vállalkozik.  

Természetesen jelen tanulmány keretei között erre én sem vállalkozhatok. Van 
azonban Szigeti gondolatmenetében egy olyan pont, melyhez kapcsolódva megpróbálom a 
Reihlen-Kirckham-féle koncepció születésének egy alternatív lehetőségét felvázolni. Ha 
ugyanis összehasonlítjuk a 3. és a 5. képet, egyértelműen látható, hogy itt nem egyazon kép 
különböző változatával, hanem két egészen eltérő koncepcióval állunk szemben. Ez 
különösen akkor egyértelmű, ha az összehasonlításhoz a 4. képet is figyelembe vesszük, 
hiszen az lényegében a 3. kép továbbgondolt változata. Így látható, hogy a James és Ellen G. 
White által készített, az üdvösség útját bemutató képeken tényleg a cranachi koncepció hatása 
érződik, ám a pennsylvaniai, német nyelvű közösségből származó17 kép alapgondolata más. 
Utóbbihoz hasonló koncepcióval találkozunk a 6. képen, ami Abraham Kyburz 1744-ben, a 
Görlitz melletti Bernstadtban megjelent gyermekbibliájából – Catechetische Kinder-Bibel, 
Oder heilige Kirchen- und Bibel-Historien – származik, és meggyőződésem szerint ezt 
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láthatjuk a Reihlen-Kirkham-féle képen is. A cranachi (2-4. képek), illetve az 1. és 5-6. képen 
megjelenő – mondjuk így: reichleni – koncepció két lényeges területen különbözik: eltérő a 
szerkezetük és különböző a retorikájuk. A cranachi koncepció lényege a kép két térfele által 
reprezentált Ó- és Újtestamentumnak, a törvény és a kegyelem világának szembeállítása. A 4. 
kép tablószerűen mutatja be az üdvösség útjának főbb állomásait. A bal oldalon látható 
bűnesettől Krisztus keresztjének az ószövetségi eseményekre vetődő árnyéka vezet át az 
Újszövetség térfelére, melynek meghatározó eleme a két sákramentum: a bemerítés és a 
úrvacsora. Mindkettőt Jézus életéből vett jelenettel mutatja be a kép, az utóbbi esetében 
egyértelműen Leonardo Utolsó vacsorájára utaló megformálásban. A felnőtt bemerítkezés 
teológiai fontosságát hangsúlyozza, hogy a kereszttől a háttérben látható Mennyei 
Jeruzsálembe vivő út vizuális szerepét a bemerítkezés színhelyéül szolgáló folyó – minden 
bizonnyal a Jordán – tölti be. A kép retorikájára a tételszerű, kifejtő, tanító karakter jellemző. 
Ez nem meglepő, hiszen a koncepció már Cranachnál is18 ezt a célt szolgálta és utaltam már 
összefüggésére az adventista teológia változásával. Ezzel szemben a reihleni koncepcióra a 
prédikációs retorika jellemző. Nem egy vallási tanítást próbál vizuális eszközökkel – mit az 
ars memoriae kései leszármazottja – befogadhatóvá és emlékezetessé tenni, hanem 
állásfoglalásra késztet, döntés elé állít: melyik utat választod? A kép szerkezetét így minden 
esetben az elágazó út határozza meg, s ennek összefüggésében nyer többletjelentést a kép bal 
és jobb oldala, illetve az elágazó út irányai. A cranachi koncepcióban a bal-jobb, ó-új, törvény 
kegyelem megfeleltetések egy sajátos, statikus rendet alakítanak ki, szemben a reihleni 
koncepcióval, ahol ezek a viszonyok képlékenyebbek. Az 5. képen a szituációt oldalnézetből 
látjuk, s ha nézőként belehelyezzük magunkat a kép valóságába kiderül, hogy a keskeny út 
balra van tőlünk. A kép irányainak jelentőségét azonban nem a mi helyzetünk határozza meg, 
hanem a keskeny út kapuját jelentő feszület. A képnek ez az eleme egy összetett szimbólum. 
Egyfelől arra utal, amit Jézus mondott magáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, hanemha én általam”19 s ezzel halálának az üdvösség elnyerésében 
játszott szerepére utal. Másfelől azonban a motívum az utolsó ítélet elbeszélésére is 
hivatkozik, ahol a jézusi példázat Királya a jobb keze felől állóknak mondja: „Jertek, én 
Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ 
megalapítása óta.” Majd a bal keze felől állókhoz így szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, 
az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.”20 A kép ezzel is az 
egyéni döntés korábban már említett fontosságát hangsúlyozza.21  

Jóllehet Bernstadt mintegy 600 kilométerre van Stuttgarttól, ám Kyburz könyvének 
több kiadása is ismert22 - még 1745-ben megjelent a jóval közelebb lévő Zürichben is –, így 
akár ez is lehetett az a kép, melyet Reihlen fia látott, vagy amelyet kuriózumként mutattak 
Reihlen asszonynak. Ez persze olyan feltételezés, amit csak hosszas kutatásokkal lehetne 
bizonyítani, az azonban valószínű, hogy mind Reihlen asszony, mind Kyburz, de a 
pennsylvaniai németek, Gawin Kirkham és talán James és Ellen G. White is ismerte az itt 7. 
számmal jelölt képet – vagy annak egy évszázaddal korábbi, esetleg egy évszázaddal későbbi 
változatát. A kép Johannes Amos Comenius Orbis sensualium Pictus című művének 1777-es 
angol kiadásából23 származik. Az Orbis – minden „Tesz-vesz város” típusú, többnyelvű, 
tematikus, képes szótárok őse – a 17-18. században Európa egyik legnépszerűbb tankönyve 
volt. Számos, nagy példányszámú kiadása létezett Skandináviától Itáliáig, Oroszországtól az 
Újvilágig. A különböző nyelvi és kulturális hátterű kiadások természetesen sok különbséget 
mutatnak, hiszen mindenhol igyekeztek szövegeit és képeit az adott kultúra viszonyaihoz 
igazítani, ám a könyv alapvető szerkezete és szemlélete kiadásának három és fél évszázadán 
keresztül csupán néhány revízión ment át.24 A könyv tematikus fejezetekből áll, melyek a 
szerző szándéka szerint, a fémek megmunkálásától az ember lelkéig a korabeli élet teljességét 
felölelik. Az egyes fejezetek egy képből és két vagy több azonos tartalmú, de különböző 
nyelvű magyarázó szövegből állnak. A képek elemeit megszámozták, és a szövegek, melyek 
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tartalmazzák az élet adott fejezet által lefedett területének alapvető szókincsét, e számok 
segítségével hivatkoznak egymásra illetve a szavak vizuális reprezentációira. A könyv kép- és 
szöveganyaga szoros kapcsolatban áll a korszak emblémaművészetével és allegorikus 
világszemléletével.25 A 7. kép az Orbis „Etica” fejezetéhez tartozik. A hozzá kapcsolódó  
szöveg angol és magyar nyelven a következő: 
 
This Life is a way, or a place divided into 
two ways, like Pythagoras’s Letter Y. broad, 
[1] on the left hand track; narrow, [2] on the 
right; that belongs to Vice, [3]. this to 
Vertue, [4]. Mind, Young Man, [5]. imitate 
Hercules: leave the left hand way, turn from 
Vice; the Entrance, [6] is fair, but the End, 
[7] is ugly and steep down. Go on the right 
hand, though it be thorny, [8] no way is 
unpassible to vertue; follow whither vertue 
leadeth through narrow places to stately 
palaces, to the Tower of honour, [9]. Keep 
the middle and streight path, and thou shalt 
go very safe. Take heed thou do not go
too much on the right hand, [10]. Bridle in, 
[12] the wild Horse, [11] of Affection, lest 
thou fall down headlong. See thou dost not 
go amiss on the left hand, [13] in an ass-like 
sluggishness, [14] but go onwards constantly, 
persevere to the end, and thou shalt be 
crown’d, [15]. 

Ez az élet út, vagy kettös út, hasonló a' 
Pythagorás bötüjéhez (az Y hoz), melynek 
balkézfelöl való ösvénye (gyalog útya) 
széles, [1] a' jobkéz felöl való keskeny [2]. 
Amaz a' gonosságnak, [3] ez a joságnak [4] 
úttya. Figyelmezzel reá, ifiu! [5] az Herculest 
kövessed. Hadd-el a' balkéz féle valót, 
utállyad a' vétket. Tekéntetes (gyönyörü) a' 
bé-menetel, [6] de gyalázatos (rút) és nyakra 
före vetö a' ki-menetel [7]. Menny-(jári-)el 
job kéz felé, ha szintén tövises-is [8]; akár 
melly út fenn utatlan a' joságnak; mennyel 
(utánna,) valamelly felé a' jo indulat viszen, 
a' szorosságon, a' méltoságra, a' bötsületnek 
(tiszteségnek) várába [9]. Maradgy-meg a 
középúton és az egyenes ösvényen: ekképpen 
igen bizvást, (bátran) fogsz el-menni. Meg-
lásd, hogy ki (el) ne terj a' jobkézröl, [10] az 
indulatokat, a' delczeg (tenéttatlan, vad 
természetü) lovat, [11] meg-zebolázzad, [12] 
hogy nyakra före ne essel. Meg-lásd, hogy el 
ne hajuly bal kézre, [13] szamari röstségbül: 
[14] hanem meny elö továb álhatatossan, 
erölködjel a' végre; ekképpen meg-
koronáztatol. [15] 

 
Azt, hogy az Orbis milyen „átjárási lehetőségeket” biztosított a 17-18. századi európai 

kultúrák közt, talán az is elég jól szemlélteti, hogy míg a fenti idézetben a kép az 1777-es 
londoni, addig az angol szöveg az Amerikai Egyesült Államokban 1887-ben megjelent26, a 
magyar szöveg pedig az 1685-ös brassói magyar, latin és német nyelvű kiadásból27 
származik. A szöveg részletes elemzésére itt ismét nincsen lehetőség.28 Számunkra most a 
legfontosabb mondanivalója a széles és a keskeny út példázatának a korszak egyik 
legismertebb allegóriájával, a moralizáló attitűddel interpretált „Herkules a válaszúton” 
toposszal29, illetve a 14. század óta ezzel gyakorlatilag összetartozó püthagoraszi Y-
szimbólummal való megfeleltetése. Ez persze nem számított újdonságnak. Herkulest már 
viszonylag korán Krisztus archetípusaként interpretálta a keresztyén vallásos irodalom. Ennek 
egyik oka halála és azt követő apoteózisa volt, másik oka pedig az a példázat, mely a szofista 
Prodikosztól származik. Eszerint az ifjú Herkules/Héraklész zabolátlansága miatti 
száműzetésében egy alkalommal gondolataiba merülve jövőjéről elmélkedett. Ekkor két, 
egyformán szép, de jellemében igen különböző nő lépett mellé, akik el akarták őt csábítani. 
Az egyik Hédoné volt, Erósz és Pszükhé leánya, Aphrodité unokája, a szerelmi gyönyör 
istennője, aki a példázatban az Élvezet, a Kéj megszemélyesítője (Voluptas), a másik pedig 
Areté, az erény istennője, a testi, szellemi, lelki kiválóság, az erény megszemélyesítője 
(Virtus). Az első könnyű, élvezetes életre vezető, de sikerben meddő utat ajánlott, mely ugyan 
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gyönyörökkel kecsegtet de a vége a feledés, a pusztulás. A másik göröngyös, tövises pályát 
mutatott neki, ám ennek végén a halhatatlanság virágai nyílnak. Héraklész az erény útját 
választotta, s így vált az Isten akaratát cselekedeteiben tökéletesen megvalósító30 Krisztus 
példájává. Kempis Tamást követve az angol puritanizmus és a német pietizmus is újra és újra 
Krisztus követésében, utánzásában (imitatio Christi) jelölte meg a keresztyén élet lényegét, s 
ennek középpontjában a jó, az erényes választása áll minden válaszutat jelentő élethelyzetben. 
Ennek, az emberlét alapvető problémájaként értelmezhető választásnak a legegyszerűbb 
szimbólumaként a görög üpszilon betű szolgált. A betűnek ezt a szimbolikus értelmezését a 
hagyomány magára Püthagoraszra vezeti vissza, aki szerint az egy szárból kétfelé ágazó betű 
az élet kettős útját, az erény és a vétek közötti választást állítja elénk (8. kép.) A Héraklész-
példázat, a püthagoraszi betű és a széles és keskeny út evangéliumi példabeszédének 
összekapcsolását, saját döntéskényszerei fölötti vívódásaiban először talán Petrarca végzi el.31 
Több esetben találkozhatunk ennek a kapcsolatnak vizuális megjelenítéseivel is (9. és 10. 
kép). Ezekben az esetekben azonban a két út, a betű két szára – mint a Héraklész előtt 
megjelenő két egyformán gyönyörű nő – a választás lehetőségének tekintetében nem 
különbözik. A 9. képen Héraklész jobb oldalán látjuk a hőst a végső dicsőség felé vonó 
Aretét, s a kép középpontjában a sziklán látható Y betű jobb – Héreklész pozíciójából: bal – 
szára hanyatlik lefelé, ám a bal-jobb megkülönböztetést ezen túl a kép semmilyen vizuális 
eszközzel nem hangsúlyozza. A – néző pozíciójából nézve immár – jobb oldal sötétségét a bal 
oldal világossága, a jobb oldalon a sötét ég háttere előtt lefelé cikázó villámot a bal oldalon 
felfelé haladó lépcsősor tökéletes egyensúlyban tartja. Ugyanez mondható el az égiekről is, 
akiket a kép tengelyében álló szikla tetejére ülő felhőképződmény úgy tart fenn a 
magasságban, hogy közben a szikla és a felhők együtt az Y szerkezetét ismétlik. A kép tehát 
nem teszi vonzóvá igazából egyik oldalt sem. Hasonló a 10. kép szerkezete is, amelyen az Y 
két szárának egyensúlyát a festő nagyon sajátos módon, perspektíváik tükrözésével érte el. 
Úgy tűnik, mintha ezek a képek Herkules – illetve a néző – választásában a szabad döntés 
lehetőségét, s végső soron az ezt lehetővé tevő szabad akaratot hangsúlyoznák.32 Herkules 
választhatta az erényt, de éppúgy dönthetett volna úgy is, hogy gazember lesz. 

Ezen a ponton válik egyértelművé, hogy mi az, amiben az általam vizsgált kép 
különbözik „felmenőitől” és „rokonaitól”. A pietizmus, melynek szellemi-kegyességi 
közegében Reihlen asszony képe is fogant, s amely sok tekintetben meghatározó volt 
Kirkham és közössége számára is, a 17. század elején született, s a század 70-es éveitől 
kiteljesedő reformmozgalom volt a német lutheránus egyházban. A mozgalom a Krisztusról 
szóló elméleti tudással szemben a gyakorlati Krisztus-követést hangsúlyozta. Ennek a 
programnak látványos külső része volt az oktatás, a karitatív munka és a misszió, ám 
mindezek hátterében egy intenzív, befelé forduló spiritualitás húzódott meg. Ennek alapja az 
egyén személyes elköteleződése, egy pontszerű, megrázó „megtérés”-élmény. A megtérés a 
világtól való elfordulást jelenti, így nem meglepő, hogy a pietista vallásosság egyik alapvető 
textusa a széles és a keskeny út metaforája. A megtérés az a döntés, melynek következtében 
az ember a széles út helyett a keskeny utat választja. A választás problémájának 
értelmezésében azonban – a korábbiakkal ellentétben – a pietisták a jézusi metaforának nem a 
felszólító első, hanem a második, kijelentő mondatára, s annak is a legvégére helyezik a 
hangsúlyt: „kevesen vannak, a kik megtalálják azt”. Ezt húzza alá a pennsylvaniai (5. kép) de 
sokkal inkább a Rehlen-féle kép (1. kép) a tágas-szoros illetve a széles-keskeny jelzők „szó 
szerinti” vizualizálásával. A néző számára a választás esélyei nem egyenlők: a tágas kapu 
sokkal inkább vonzza, szinte predestinálja a döntését, s így a kép tagadja a választó akarat 
szabadságát. A pietizmust, bár lutheránus talajon növekedett fel, kezdetben erősen 
befolyásolta a predestináció tana. Ennek alapvető – és nagyon leegyszerűsített – állítása 
szerint Isten eleve meghatározza azt, hogy ki üdvözül33 s ez a magyarázat arra, hogy miért 
nem hallgat mindenki a szoros kapun belépésre hívó szóra. Azt azonban, hogy kik a 
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kiválasztottak, senki sem tudja, így az egyházon belül is lehetnek olyanok, akik csak színből 
és nem szívből járnak a keskeny úton. A népegyházi gondolkodás ezt a problémát a búza és a 
konkoly példázatára hivatkozva34 lényegében felfüggeszti, míg a pietista – és általában az 
egyház megreformálását célzó – gondolkodás, számos bibliai locusra35 hivatkozva úgy 
próbálja megoldani, hogy a keskeny úton járóktól a kiválasztottság bélyegeként számon kéri a 
megtérést és a kegyes életfolytatást. Valószínűleg erre utal a pennsylvaniai kép (5. kép) 
sajátos, három utas szerkezete is. A bal oldalról indulva, az eső elágazásnál látjuk a tágas és a 
szoros kaput, ahol elválik a széles és a keskeny út. Ám a felső, keskeny út is kétfelé ágazik. 
Az út mindkét ágán öt-öt lámpást tartó emberrel találkozunk. A mennybe vezető ágon járók 
lámpásai égnek, a pokolba vezető ágon járókéi nem égnek, s az egyik ember itt, a felirat 
szerint épp olajat kér a másik úton járóktól A kép egyértelműen a tíz szűz jézusi példázatára 
utal36 s arra hívja föl a figyelmet, hogy a szoros kapun történő belépés még nem garancia arra, 
hogy az ember célba is ér. Az olaj a felszentelés bibliai médiuma, a „Szentlélek kenetének” 
szimbóluma,37 melynek jelenléte, hatása,38 „gyümölcsei” bizonyítják az egyén 
kiválasztottságát. A Reihlen-kép legtöbb verzióján szintén tetten érhető ez a három utas 
elgondolás, ám jelentős változtatásokkal. A széles és a keskeny út között ugyanis találunk egy 
olyan sávot, ami az átjárás lehetőségét nyújtja mindkét irányba. Ezt a sávot a széles úttól egy 
olyan kerítés választja el, ami egy helyen meg van szakítva, míg a keskeny úttól egy olyan 
szakadék, ami felett hidak ívelnek át. Ez a megoldás azonban érezhetően finomabb, mint a 
pennsylvaniai kép, és arra a folyamatra is utalhat, melynek következtében a kései pietista 
szellemiség szembe fordul a szigorúan értelmezett predestinációs gondolkodással. Ez a 
változás különösen is jellemző volt az angol vallási életre, s összhangban állt azzal a missziós-
térítő attitűddel és retorikával melyről korábban írtam. 

Az utak jelzőinek vizualizálása, a harmadik út hol nyilvánvaló, hol inkább rejtett 
megjelenítése nem található meg sem a kép eddig bemutatott előzményein, sem pedig Bunyan 
zarándokregényében, mely művet a kép irodalmi forrása, illetve párhuzamaként szoktak 
emlegetni.39 Úgy tűnik tehát, hogy a reihleni-kirkhami koncepció nem korábbi formák puszta 
ismétlése, vagy egy szüzsé újabb variációja, hanem egy új konstrukció, és egy lényege szerint 
protestáns képtípus alapja. Képtípusról írok, mert annak ellenére, hogy magyar nyelvterületen 
a kép lassan egy évszázada változatlan formában van forgalomban40 világ- és világháló szerte 
számos új verzióval találkozhatunk. Ezekben – mint a 11. kép is mutatja – minden esetben 
karakteres vagy éppen vitatott jegyként fedezhető fel a kiválasztás gondolata, a sajátos 
prédikációs retorika, és a képeknek saját társadalmukhoz kötődő referencialitása. E képtípus 
kialakulására vonatkozó, itt felvázolt hipotézisem kidolgozása és alaposabb bizonyítása, 
illetve fejlődésének nyomon követése hosszabb kutatást igényel. Szívből remélem, hogy 
ennek eredményeiről tíz esztendő múltán, a következő ilyen kötetben már be is számolhatok.  
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KÉPEK 
 

 
1. kép 

Ismeretlen szerző Charlotte Reihlen nyomán: A széles és a keskeny út. Magyar nyelvű plakát az 1950-
es években újrarajzolva. A nyomat 1994-ben készült. Evangéliumi Kiadó, Stuttgart-Budapest. 
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2. kép 
Idősb Lucas Cranach: A törvény és az evangélium. 1530. Fametszet, 26,98 x 53,34 cm, British 

Museum, London. 
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3. kép 
Ismeretlen grafikus munkája nyomán James White: Az élet útja. California, USA, 1876. Sokszorosított 

litográfia, 20 x 25 cm, Review and Herald Publishing Association. 
 

 
 

4. kép 
Ellen G. White – Thomas Moran: Krisztus – az élet útja. New York, 1883. Sokszorosított litográfia, 20 

x 25 cm, Review and Herald Publishing Association. A kép tervét Ellen G. White készítette, a kép 
grafikai megvalósítása Thomas Moran munkája. 
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5. kép 
Ismeretlen alkotó: Út a mennybe – út a pokolba. (Más változatokban: A mennyei Jeruzsálem). 

Pennsylvania, USA, 1825 körül. Kézzel színezett fametszet. Forrás: Virga – Brinkley, 2004, 103. p. 
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6. kép 

Ismeretlen alkotó: Amit Ádám elkövetett, azt Jézus érezte meg. Bernstadt, 1744. Rézmetszet, 10 x 
16,4 cm. Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung. Forrás: Pictura Pedagogica Online URL: 
http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=b0082248berl A kép Abraham Kyburz: 

Bestehend in LXXXII Historien Alten Testaments (Bernstadt, 1744.) című könyvének címlapján 
található. 
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7. kép 
Johannes Amos Comenius nyomán ismeretlen alkotó: Ethica. London, 1777. Fametszet, 6,4 x 9 cm. A 

kép Comenius Orbis pictusa 1777-es londoni kiadásának 111. fejezetéhez tartozik. Lésd Comenius, 
1777, 139. p. 
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8. kép 
Geoffroy Tory: A püthagoraszi y. In Uő: Champfleury. Auquel est contenu l'art et Science de la deue 
et vraye Proportion des Lettres Attiques, quon dit autrement Lettres Antiques, et vulgairement Lettres 
Romaines proportionnées selon le Corps et Visage humain... Paris, 1529, Geoffroy Tory & Gilles de 

Gourmont, fol 64. Forrás: Bibliothèque nationale de France URL:  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50961p/f142 
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9. kép 
Johann I. Sadeler: Héraklész a válaszúton. (Friedrich Sustris 1595-1599 között készült olajfestménye 

után.) 1600-előtt. Rézmetszet, 30,9 x 42,7 cm. Graphic Art Collection Göttweig Abbey. 
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 Jegyzetek 

 
1 Kép és szöveg: Aneau, 1552, 8. p. 
2 Vohmann Péter, az Evangéliumi Kiadó budapesti képviselete munkatársának személyes közlése szerint a képet 
Magyarországon az 1. világháború után a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület adta ki. A kiadó 1957-es 
indulását követően a magyarországi politikai klíma miatt a könyveket Németországban a St.-Johannis 
nyomdánál készítették. Ez a nyomda vállalta a kép új változatának elkészítését is. 1957 és 1989 között két vagy 
három kiadásban, közel 20.000 példányban jelent meg a kép, s ebből – sajátos, rejtett utakon – jelentős 
mennyiség jutott a környező országokba is. A kiadó Magyarországra települését követően három kiadásban 
30.000 példány jelent meg eddig. Ezek a kiadások a Fébé által készített majd újrarajzolt első magyar nyelvű 
verzió változatlan utánnyomásai.  
3 Szigeti, 2005, 204. p.  
4 A kép 19. század végi német és holland kiadásain a keskeny út elején álló kereszten nincsen feszület, viszont az 
angol verziókon van. A Magyarországon elterjedt képen szintén nincsen feszület, így ebből – s a figurák 
ruházatának hasonlóságából – valószínűsíthető a német eredet.  
5 Kirkham, 1888.  
6 Gawin Kirkham: The Open-Air Preacher's Handbook. London, 1890, Morgan & Scott. 
7 Kirkham 1888-as könyvét hosszas próbálkozások után sem sikerült beszereznem. Az itt következő adatok a 
könyv interneten közölt kivonatából származnak. A pontos hivatkozást lásd a bibliográfiában Kirkham, 1888 
leírásánál. 
8 A Wellington Journal & Shrewsbury News 1894. március 24-i számában számol be bizonyos Frank Cockrem, 
a londoni Open-Air Mission titkárának Broseley-ben tartott nyilvános prédikációjáról, melyet a néhai Gawin 
Kirkham „különös holland képe” alapján tartott meg. Ld. Broseley Local History Society, 2006, [online]. 
9 Olsson, 1964, 52. p. 
10 The picture of the broad and narrow way. China, 1939. Archives mission 21 / Basel Mission: A-30.85.080. A 
University of Southern California Digital Archive digitális reprodukciója. Elérhető: 
http://digitallibrary.usc.edu/search/controller/view/impa-m21105.html . Utolsó letöltés: 2011. február 10. A kép 
1939-ben került a misszió birtokába, ám motívumai19. század végi keltezést valószínűsítenek.  
11 Meyer 1999 valamint 2008. 
12 Hofmeyr, 2003, 133. p. alapján. 
13 Sighsworth, 1988, 6-7. p. 
14 Szigeti, 2005, 203. p. A szöveg nála is idézet, melynek forrása Szenci – Szobotka – Katona, 1972, 258-262. p. 
15 A kompozíció változása mögött a törvény és a Krisztus keresztje által szimbolizált kegyelem teológiai 
fontosságának átértékelése ál. L. Szigeti, 2005, 200-203, valamint Whidden, 1992. 
16 Szigeti, uo. 
17 Virga – Brinkley, 2004, 103. p. 
18 Ugyanez a szerkezet megfigyelhető a biblia pauperumokban, illetve az orthodox ikonok némelyik típusán is.  
19 Jn 14,6. 
20 Mt 25,34. 41.  
21 A kép összetett szimbólumvilágának egyéb részleteire, pl. az alsó, egyenesen a pokolba tartó széles úton  
látható figurák, középkori haláltáncot idéző menetére nem térhetek ki.  
22 Papenhausen, 2010, 15. p. 
23 Comenius, 1777, 139. p. 
24 Lásd Nagy, 2002. 
25 A kérdéshez lásd Nagy, 2010. 
26 Barden, 1887, 136. p. 
27 Comenius, 1685, CIX. 
28 Tanulságos volna például összevetni az angol szöveget a 19. századi prédikációs- és kegyességi irodalommal, 
melyek egyik legkedvesebb témája éppen a széles és a keskeny útról szóló példázat volt. Lásd például: Ellicott 
1863, vagy Burder, 1865, 9-13. p. 
29 Ennek részletes elemzéséhez lásd Panofsky, 1930. 
30 Fil 2,8: „És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még 
pedig a keresztfának haláláig.” 
31 Mann, 1992 valamint Tucker, 2003, 91. p. 
32 Ebben lehet talán némi szerepe az Y alkímiai használatának is, hiszen ott sem a választás, hanem az egyensúly 
fogalma kapcsolódik hozzá.  
33 A kettős predestináció tana szerint azt is, hogy ki kárhozik el. 
34 Mt 13,25-30. A példázat szerint a búza és a konkoly – a jók és a gonoszok – együtt növekednek a „vetésben”, 
s elválasztásuk csak az aratás, vagyis a végítélet napján történik meg. A gazda szerint ugyanis félő, hogy egy 
korábbi válogatás alkalmával a konkollyal együtt a búzát is kiszaggatnák. 
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35 Pl. 2Kor 6,14-18: „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert szövetsége  van igazságnak és 
hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy 
mi köze hívőnek  hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek 
temploma vagytok, az mint az Isten mondotta: Lakozom  bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és 
ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne 
illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt 
mondja a mindenható Úr.” 
36 Mt 25,1-13: „Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, 
kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond. A kik bolondok valának, mikor 
lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő 
edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: 
Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe! Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A 
bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az 
eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az 
árúsokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen 
valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjövének, 
mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek 
titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.” 
37 1Jn 2,27: „És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy  valaki 
tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként 
megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.” Összefüggésben az 1Jn 3,24. versével: „És a ki az ő parancsolatait 
megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a 
melyet nékünk adott.” 
38 Mt 5,15-16 „Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék 
mindazoknak, a kik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” 
39 Tanulságos volna összehasonlítani képünket a Zarándok útja antik előzményének tartott Tabula Cebestis képi 
megjelenítéseivel, ám erre ismét nincsen lehetőség. 
40 Néha úgy tűnik, erejének legalábbis egyik összetevője éppen sajátos régisége, egzotikus karaktere. 


